
Dažas šeit redzamās preces var nebūt pieejamas veikalā – jautā veikala darbiniekiem vai ieskaties
IKEA.lv. Vairāk par preci uzzināsi cenu zīmē vai tiešsaistē. Visas mēbeles pārdodam nesaliktā veidā.

Moderns dzīvojamās istabas interjers
VILASUND dīvāniem ir elegants, moderns dizains, kas lieliski 
saskanēs ar citām dzīvojamās istabas mēbelēm, turklāt tie ir 
ērti gan sēdēšanai, gan gulēšanai. Visiem VILASUND dīvāniem 
zem sēdvietas ir mantu glabātuve, lai gultas veļu un citas 
nepieciešamas mantas varētu glabāt pa rokai. Izskatīgi un par 
pieejamu cenu – tieši tādi, kādiem dīvāniem jābūt.

Dažādas formas un izmēri
VILASUND kolekcijā ir dažādu izmēru izvelkamie dīvāni, uz ku-
riem var vielīdz ērti sēdēt un gulēt. Dīvāniem ir izturīgas kabatu 
atsperes, kas pielāgojas gulētāja svaram. Pieejami dažādi auduma 
pārvalki, ko var mainīt un mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā.

MODEĻI
Divvietīgs dīvāns ar guļvietu
Trīsvietīgs dīvāns ar guļvietu
Dīvāns ar guļvietu un zvilni

Maināmi pārvalki

Dažādi pārvalki

Mazgājami pārvalki

Mazgājami pārvalki

Atsperes

Preci var saņemt pēc 
norēķināšanās kasē

izvelkamie dīvāni

VILASUND
CEĻVEDIS PIRCĒJIEM
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VILASUND dīvānu ar zvilni var viegli pārveidot par ērtu 
gultu. Pavelc apakšrāmi uz savu pusi un pacel guļvietu. 

VILASUND dīvānu var viegli pārveidot par plašu, ērtu gultu. 
Vispirms noņem atzveltnes spilvenus un pavelc apakšrāmi 
uz savu pusi.

Lai dīvāns kalpotu ilgāk un ilgāk izskatītos kā jauns, 
komplektā ir iekļauts veļas mazgājamajā mašīnā 
mazgājams pārvalks.

Atloki sēdvietas spilvenu, bet brīvajā vietā ieliec atzveltnes 
spilvenu. Gulta ir gatava!
Lai dīvāns kalpotu ilgāk un ilgāk izskatītos kā jauns, 
komplektā ir iekļauts veļas mazgājamajā mašīnā 
mazgājams pārvalks.

KĀ PĀRVEIDOT DĪVĀNU PAR GULTU?

MATRACIS IZVELKAMAJAM DĪVĀNAM

MARIEBY: stingrs kabatu atsperu ma-
tracis, kas pielāgojas ķermenim un guļot 
nodrošina taisnu mugurkaula stāvokli. 
Biezums: 9 cm.



3

Pārbaudīti audumi
IKEA dīvānu un atpūtas krēslu pārvalku audums ir ļoti 
kvalitatīvs – tas ir izturējis visstingrākās pārbaudes. 
Auduma nodilumizturību pārbauda ar ierīci, auduma 
virsmas spēcīgi berzējot vienu pret otru. Audumam, kas 
paredzēts mājās lietojamām mēbelēm, jāspēj izturēt 
vismaz 15 000 pārbaudes ciklu, bet īpaši izturīgam 
audumam – 30 000. Audumi mēdz izbalēt, tāpēc mēs 
pārbaudām arī krāsu noturību saules gaismā.

Izturība
Ar stingrajām pārbaudēm vien nepietiek, jo auduma 
izturību ietekmē arī materiāls, ražošanas veids un mēbeles 
lietojums. Nodilumizturīgāki ir biezi audumi, kas izgatavoti 
no cieši saaustiem pavedieniem. Audumi, kuros izmantoti 
gan dabiskie, gan sintētiskie materiāli, ir izturīgāki 
par dabiskajiem audumiem. No krāsotiem kokvilnas 
pavedieniem izgatavotie ir izturīgāki par audumiem ar 
apdruku. Netīrs pārvalks nolietojas ātrāk par tīru. Auduma 
kalpošanas laiku ietekmē arī lietošana.

Mazgāšanas instrukcija
Nodilum-
izturība (cikli)

Gaism-
izturība 
(0–6)

HILLARED: daudzkrāsainu, pirms aušanas krāsotu pavedienu pārvalks. 
Drīkst mazgāt veļas 
mazgājamajā mašīnā 40 °C.

30.000 5

BORRED: mīksts pārvalks ar melanža efektu. 
Drīkst mazgāt veļas 
mazgājamajā mašīnā 40 °C.

20.000 5

ORRSTA: smalka divtoņu auduma pārvalks. 
Drīkst mazgāt veļas 
mazgājamajā mašīnā 40 °C. 

20.000  5

VISAS DAĻAS

 

 

Dīvāns ar guļvietu un 
zvilni

Divvietīgs dīvāns ar 
guļvietu

Trīsvietīgs dīvāns ar 
guļvietu

Platums × dziļums × augstums (cm) 240×88/150×71 162×88×71 202×88×71

Gultas izmērs (cm) 140×200 120×200 160×200

Ar matraci un pārvalku
BORRED tumši brūnā krāsā 569 € 439 € 539 €
BORRED pelēkzaļā krāsā 569 € 439 € 539 €
HILLARED antracīta krāsā 589 € 459 € 559 €
HILLARED smilškrāsā 589 € 459 € 559 €
HILLARED tumši zilā krāsā 589 € 459 € 559 €
ORRSTA gaiši pelēkā krāsā 549 € 419 € 519 €

Matracis
MARIEBY kabatu atsperu matracis, stingrs 100 € 60 € 80 €

Pārvalks
BORRED tumši brūnā krāsā 169 € 129 € 149 €
BORRED pelēkzaļā krāsā  169 € 129 € 149 €
HILLARED antracīta krāsā 189 € 149 € 169 €
HILLARED smilškrāsā 189 € 149 € 169 €
HILLARED tumši zilā krāsā 189 € 149 € 169 €
ORRSTA gaiši pelēkā krāsā 149 € 109 € 129 €
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Pakalpojumi
IKEA preces izgatavotas tā, lai tās būt ērti paņemt no plaukta, 
aizvest mājās un salikt. Tu vari darīt pats, bet vari arī uzticēt 
darāmo mums. Mūsu pakalpojumi atvieglos tavu ikdienu.

Piegāde
Ja vēlies, aizvedīsim tavus pirkumus līdz mājām vai darba vietai. 
Preču piegāde ir maksas pakalpojums. Par to vairāk uzzināsi no 
veikala darbiniekiem.
 

Montāža
Visiem nav jābūt mēbeļu montāžas speciālistiem, tāpēc mēbeļu 
salikšanu vari uzticēt mums. Montāžas cenai tiek pieskaitīta maksa 
par meistara izsaukumu. 

Finanšu pakalpojumi
Par pirkumu vari maksāt pa daļām, izvēloties sev 
piemērotāko atmaksas termiņu. Preču iegādi uz nomaksu 
nodrošina SIA “AIZDEVUMS.LV”. Uz nomaksu var iegādāties preces 
vērtībā no 70 € līdz 5000 €.

Atpakaļatdošana 
Tu vari atdot iegādātās preces vai apmainīt tās 90 dienu laikā no 
iegādes brīža, uzrādot pirkuma čeku. Pilnu samaksāto summu 
atmaksā tikai par neizmantotām, neizpakotām un nesamontētām 
precēm.

90

Uzzini vairāk IKEA.lv.


